
REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE NISSAN B2C

„PACHETE REVIZII VEHICULE NISSAN”

desfășurată în perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2021

Art. 1. Organizatori

Organizatorul campaniei promotionale”PACHETE REVIZII VEHICULE NISSAN” este Badsi
Impex S.R.L. din Bucureşti, sector 2, Soseaua Pipera nr. 50A,J40/8134/1992, CIF R01556846 ,
reprezentată de Paul Badea, în calitate de Director General.

Asta cu scopul este mai degraba in intern ca vrem trafic in service, dar nu reprezinta interes
pentru clienti, asa ca propun eliminarea acestui articol.

Art. 3 Dreptul de participare

Campania se adresează persoanelor fizice majore de cetățenie română și persoanelor juridice
române ce au calitatea de proprietar sau sunt utilizator în cadrul contractelor de leasing ai
unuia sau mai multor autovehicule marca Nissan. Persoanele juridice pot participa la Campanie
prin reprezentanții legali sau convenționali, care își vor dovedi calitatea în acest sens.

Reprezentant convențional: cel care poate reprezenta o persoană juridică în baza unei
procuri/delegații/împuterniciri date de reprezentantul legal. Beneficiază de campanie şi
deținătorii de flote care au în derulare un contract de service. În acest caz, deținătorii de flote
vor putea opta pentru oferta cea mai favorabilă (fie prevederile contractului de service, fie oferta
din „PACHETE REVIZII VEHICULE NISSAN” )

Din dorința de a nu prejudicia nicio persoana care dorește să participe la prezenta campanie
promoțională, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la respectarea
prevederilor prezentului Regulament în ceea ce privește corecta participare la Campania
promoțională.

Prin urmare, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu
respecta conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de frauda, fară a
avea obligația de a o demonstra cu probe astfel de fraude.



Art. 4 Durata campaniei promoționale și aria de desfașurare

Campania promoțională se va desfășura în perioada 01 aprilie 2021, ora 00:00:00 – 30 aprilie
2021, ora 23:59:59 (inclusiv), în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul
Regulament oficial,

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice din Romania, astfel cum sunt
descrise la art. 3 din prezentul Regulament locul de desfasurare al campaniei fiind locatia
service-ului , BADSI, respectiv Bucuresti, sector 2, sos. Pipera, nr. 50A

Art. 5 Oferta Campaniei

Campania consta in preturi speciale la pachet revizie (piese de schimb si manopera) pentru
autovehicule. Prețurile pentru fiecare pachet sunt cele descrise în Anexa 1. Oferta Campaniei
nu se poate cumula  cu alte oferte ale Badsi Impex SRL.

Achiziționarea separată a componentelor/pieselor din pachetele de revizie, în altă formă decât
în pachet, nu pot face obiectul prezentei Campanii.

Art. 6 Mecanismul de desfășurare al Campaniei

Participantul (persoana fizica sau juridica)efectueaza programarea in service pentru pachetul
dorit (vezi Anexa 1) prin unul din canalele existente (telefonic, formular on line-site, e-mail,
facebook/instagram).

Canale de promovare:

Facebook

Instagram

Site Badsi.ro

Receptie Badsi

E-mail (expediate de catre departamentul Vanzari)

Art.7 Regulamentul campaniei promoționale

Prezentul Regulament Oficial al campaniei promoționale se găsește afișat pe site-ul
www.badsi.ro și poate fi solicitat și pus la dispoziția oricărui participant, în mod gratuit, în baza
unei cereri scrise adresate la sediul Organizatorului.



Art.8 Încetarea campaniei promoționale

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termenul stabilit, numai în cazul
apariției unui eveniment ce constituie forța majoră conform legislației în vigoare, prin decizia
Organizatorilor, comunicată prin intermediul site-ului www.badsi.ro

Art. 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal
Badsi prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul European
679/2016 si legislatia romana aplicabila in materie.
Scopul prelucrarii este cel al desfasurarii prezentei campanii.respectiv in scop contractual sau
prin optiunea dumneavoastra, in scopuri de marketing.
Conform prevederilor Regulamentului 679/2016 al UE, aveti urmatoarele drepturi:

● Dreptul de a solicita acces la datele personale

● Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea acestora

● Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

● Dreptul de a va opune prelucrarii

● Dreptul de a solicita portabilitatea datelor

● Dreptul de a depune plangere in fata ANSDPC

Art. 10 Litigii, legea aplicabila

Eventualele litigii aparute intre Badsi, pe de o parte si Participanti, pe de alta parte, se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Badsi este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizator
Badsi Impex SRL
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Director General


